
 

      На основу члана 55. став 1. тачка 8) и члана 116. став 1. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

        

н а р у ч и л а ц 

Управа за заједничке послове покрајинских органа 

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 

 

об јављује  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА - УСЛУГЕ ПРЕВОЗА АУТОБУСОМ 

ЈНМВ 17/2020 

 

Назив, aдреса и интернет страница  наручиоца:    

Република Србија - Аутономна покрајина Војводина 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16 

www.uprava.vojvodina.gov.rs  

Врста наручиоца: Орган државне управе 

Врста предмета:  Услуге 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

Предмет јавне набавке је набавка услуга – услуге превоза аутобусом. 

Ознака и назив предмет јавне набавке из Општег речника набавки: 60100000-9 - услуге 

друмског превоза 

Уговорена вредност:  1.340.000,00 динара без ПДВ  

Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.  Цена која се користила за 

рангирање у фази стручне оцене је укупна цена која представља збир јединичних цена 

без ПДВ. 

Број примљених понуда: укупно je примљенa 1 (једна) понуда. 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

- највиша понуђена цена - 198.359,00 динара  

- најнижа понуђена цена - 198.359,00 динара  

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- највиша понуђена цена - 198.359,00 динара  

- најнижа понуђена цена - 198.359,00 динара 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Изабрани понуђач је самостално поднео понуду 

Датум доношења одлуке о додели уговора 02.07.2020. године 

Датум закључења уговора: 17.07.2020. године 

Основни подаци о добављачу: 

1. Скраћено пословно име „ДУНАВПРЕВОЗ“ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Адреса седишта: 

Општина:  

Бачка Паланка 

Место:  
Бачка Паланка 

Улица: 

Новосадски пут 

Број: 

12 

Спрат/стан: 

/ 

Адреса за пријем електронске поште: office@dunavprevoz.rs  

Матични број: 08318093 

ПИБ: 100495556 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/
mailto:office@dunavprevoz.rs


Период важења уговора: уговор се закључује на одређено време и то до утрошка 

укупно уговорене вредности, а максимум на период од 1 године од дана закључења 

уговора 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

Остале информације: / 

 


